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De koude week met vorst, sneeuw en ijs van 
de afgelopen maand kwam als geroepen voor 
enkele activiteiten van Vogelwijk Energie(k). 
Er hadden zich veertien wijkbewoners aange-
meld om een warmtescan van hun woning te 
laten maken. Op zo’n scan is door de kleuren 
te zien waar de gevel, de kozijnen of het dak 
warmte verliezen. Aan de hand van de foto 
kan de bewoner beslissen waar het zin heeft 
extra te isoleren. Soms ontdek je met zo’n 
foto verborgen onzorgvuldigheden in de iso-
latie, bijvoorbeeld bij een uitbouw, of blijkt de 
isolatie van jaren geleden grotendeels te zijn 
verdwenen.

Infraroodcamera  
In de vroege ochtend van vrijdag 12 februari 
vanaf een uur of vijf is Ardo de Graaf van het 
Haagse bedrijf Augustus (zie www.augustus-
warmte.nl) bij een temperatuur van zo’n 7 
graden onder nul met zijn infraroodcamera 
op pad geweest. Aan de betreffende wijkbe-
woners was van tevoren gevraagd hun verwar-

ming de hele nacht hoog aan te laten staan om 
het contrast tussen goed geïsoleerde plekken 
en plekken waar warmte weglekt zo groot 
mogelijk te maken. Ditmaal werd bij vier wo-
ningen ook de achterkant gefotografeerd. Als 
de achtertuin niet toegankelijk was, moest de 
bewoner vroeg op om de fotograaf binnen te 
laten. 
Over de laatste paar jaar zijn nu van ruim 40 
woningen in de wijk warmtescans gemaakt. 
Vogelwijk Energie(k) heeft Ardo gevraagd een 
globaal verslag van de bevindingen te maken, 
inclusief de maatregelen die de bewoners er 
al dan niet op hebben laten volgen. Uiteraard 
worden de resultaten in dit blad gepubliceerd.

Zet ‘m op 70!
De vorstperiode was in feite ook een welkom 
geschenk voor de al bijna anderhalf jaar lo-
pende actie Zet ‘m op 70!, die beoogt te er-
varen of een lagere watertemperatuur van 
de CV-installatie toch voor een comfortabel 
binnenklimaat kan zorgen. Tot nu toe waren 
er immers nog nauwelijks periodes geweest, 
ook niet tijdens de vorige winter, waarin dit 
werkelijk kon worden getoetst. De eerste be-
richten wijzen erop dat het ook met deze ta-
melijk strenge vorst nog goed te doen was, 
maar gedetailleerde representatieve informa-
tie ontbreekt nog. Momenteel wordt eraan 
gewerkt om de bevindingen van de circa 80 
deelnemende huishoudens in onze wijk meer 
systematisch in kaart te brengen.

Koude februariweek was 
ideaal voor warmtescans van huizen
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